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 ถ้าใครคิดวา่ได้ตดัสินใจถกูแล้วที�ซื �อทองเก็บไว้เมื�อ 10 ปีก่อนเพราะมนัเพิ�มคา่ขึ �น 3 เทา่ ก็ลอง

พิจารณาเทียบเคียงกบัการซื �อหยก แล้วจะแปลกใจ เพราะมนัเพิ�มขึ �น 100 เท่า อยา่งไรก็ดีหยกไมมี่

ลกัษณะทางเคมีที�เหมือนกบัทองคําเนื�องจากคณุภาพไมก่ลมกลืนอยูใ่นระดบัเดียวกนัหมด จงึไมมี่การ

บนัทกึราคาได้ชดัเจนเหมือนทองคํา หากคิดคร่าว ๆ เมื�อ 10 ปีก่อนหยกธรรมดาชนิดที�เรียกวา่ 

Nephrite ราคาตกประมาณ 10,000 หยวน (40,000 บาท) ตอ่กิโลกรัม  ปัจจบุนัราคาประมาณกิโลกรัม

ละ 1 ล้านหยวน (4,000,000 บาท)   

 แตด่ั �งเดมินบัพนั ๆ ปีนั �น หยกเป็นที�ปรารถนาของคนจีน อินเดีย เฉกเชน่เดียวกบัที�เพชรและ

ทองคําเป็นของคนตะวนัตก หยกเป็นวสัดมีุคา่ที�คนจีนเอามาแกะเป็นศลิปวตัถ ุเป็นพระพทุธรูป เป็น

หวัขวาน ด้ามมีด ด้ามดาบ บ้างก็เป็นลกูปัด กระดมุ คนจีนเชื�อวา่หากมีหยกประดบัร่างกายแล้วจะชว่ย

ป้องกนัสิ�งชั�วร้ายได้ หยกจงึเป็นสิ�งมีคา่ในวฒันธรรมตะวนัออก 

 มนษุย์เพิ�งจะมารู้ในศตวรรษที� 19 นี �เองวา่แท้ที�จริงแล้วหินที�เรียกกนัวา่หยกนั �นแยกออกได้เป็น

สองประเภทคือ Nephrite ซึ�งมีธาตแุคลเซียม แมกนีเซี�ยม ธาตเุหล็ก เป็นสว่นประกอบใหญ่ และ 

Jadeite ซึ�งมีโซเดียม อลมูิเนียม และธาตเุหล็ก 

 ก่อนหน้าปี ค.ศ. 1800 จีนใช้หยกประเภท Nephrite ซึ�งหาง่ายกวา่ มีสีขาวจนถึงเขียวในระดบั

ตา่ง ๆ มีความแข็งประมาณ 5.5 ถึง 6.0 Mohs (หนว่ยของความแข็ง แข็งที�สดุคือ 10 Mohs) สว่นหยก

ชนิดที�เรียกวา่ Jadeite นั �นมีสีตา่ง ๆ ตั �งแตนํ่ �าเงิน มว่ง ชมพ ูและเขียวแบบมรกต   

 หยก Jadeite ชนิดสีเขียวแก่และใส เป็นหยกที�มีราคาแพงและหาได้ยาก มีอยูเ่ฉพาะใน

ประเทศกวัเตมาลา และพมา่ ซึ�งประเทศหลงันี �เป็นแหลง่สําคญัของหยกสําหรับจีนหลงั ค.ศ. 1800            

ในพื �นที� Mogaung ในเขต Myitkyina ของพมา่ตอนเหนือ Jadeite ฝังอยูใ่นดินโดยมีลกัษณะยาวเป็น

เส้นคล้ายงใูหญ่ มนัถกูขดุขึ �นมาใช้ในชว่งเวลากว่า 100 ปี จนหายากมากขึ �นทกุที 

 Jadeite มีความแข็งประมาณ 6.5-7.0 Mohs ซึ�งแข็งกวา่หยก Nephrite ที�ขดัตกแตง่ได้ง่าย

กวา่  อีกทั �งหาก้อนใหญ่ได้ง่ายกวา่มาก Nephrite จงึถกูนํามาใช้เป็นวตัถดุบิในการสร้างพระพทุธรูป

และศลิปวตัถตุา่ง ๆ  องค์พระพทุธรูปที�ทําจากหยกก้อนเดียวที�ใหญ่ที�สดุในโลก ชื�อ Mahavira                  
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(มหาวีระ) สงู 1.5 เมตร อยูใ่นวดั Kolanpak ของพวกเชน (Jainist) ในเขต Nalgonda ในรัฐ Andhra 

Pradesh ในอินเดีย  

 ในปัจจบุนัหยกที�ดีที�สดุของจีนอยูที่�เมือง Hotan ตั �งอยูส่ดุตะวนัตกของแผน่ดนิจีน ในมณฑล 

Xinjiang บนฝั�งและใต้แมนํ่ �า Yurungkash หรือแมนํ่ �าหยกขาวของเมืองนี � ทกุฤดใูบไม้ผลิจะมีก้อนหินที�

มีหยกอยูข้่างในไหลกลิ �งลงมาจากเทือกเขา Kunlun เสมอ ผู้คนจงึแหก่นัไปขดุค้นหากนัมานานปี 

 ในปี 2006 คนจีนกว่า 50,000 คน แหม่าใช้เครื�องจกัรตกัขดุหินในบริเวณชายฝั�งแมนํ่ �านี �ที�ยาว 

30 กิโลเมตร เพื�อหาหยก Nephrite กนัทั �งวนัทั �งคืน สร้างปัญหาสิ�งแวดล้อมมากมายจนในที�สดุ

ต้องห้ามขดุโดยใช้เครื�องจกัรในปีถดัมา 

 การห้ามขดุโดยใช้เครื�องจกัรทําให้ราคาของหยก Hotan พุง่ขึ �นไมห่ยดุ ถึงขนาดที�ว่าขอให้เป็น

หยก Hotan แท้แล้วราคาไมเ่กี�ยง คนจีนที�ซื �อไปส่วนใหญ่เอาไปเป็นของขวญัเจ้านายหรือเพื�อนร่วม

ธุรกิจหรือเป็นสมบตัสิว่นตวั ความรวยมากขึ �นของชนชั �นกลางทําให้ดีมานด์ของหยกพุง่ขึ �นมาก จนต้อง

นําเข้าจากรัสเซียและเกาหลีมาบําบดัความต้องการ อยา่งไรก็ดีคนรวยจริงก็ยงัต้องการหยก Hotan             

อยูดี่ 

 เมื�อ 5 ปีก่อนผลผลิตของหยก Hotan อยูที่�ประมาณ 10 ตนั ปัจจบุนัปริมาณของหยกนําเข้า

จากรัสเซียประเทศเดียวตกประมาณ 500 ตนัตอ่ปี หยกที�นกัทอ่งเที�ยวซื �อกลบักนัมานั �นสว่นใหญ่เป็น

หยกนําเข้าเพราะมีราคาถกูกวา่มาก หยกจากเกาหลีมีราคาประมาณ 800 หยวน (3,200 บาท) ตอ่

กิโลกรัม (หยก Hotan นั �นมีเงินหลายพนัหยวนก็อาจหาซื �อไมไ่ด้) 

 หยกในปัจจบุนัมีการ “ตกแตง่” โดยเฉพาะ Jadeite เพื�อให้มีคณุภาพดีขึ �น ใครที�ซื �อหยกราคา

แพงควรระวงัอย่างยิ�ง มีตั �งแต ่(ก) ใช้ไขอาบผิวเป็นเงาวาว (ข) เอาหยกที�มีตําหนิไปย้อมสารเคมีและ 

ฉีด Polymer Resin เข้าไปข้างในเพื�อทําให้ใสและมีสีสดขึ �น (ค) ใช้สารเคมีย้อมหยกคณุภาพไมดี่            

(ง) ใช้วิธี (ข) กบั (ค) ผสมกนั (จ) เลวร้ายสดุคือเอาเศษหยกมาประกบกบัพลาสติกข้างหลงั 

 โดยสรุปก็คือถ้าไมมี่การ “ตกแตง่” หยก Nephrite จะมีสีขาวไปจนถึงเขียวในระดบัตา่ง ๆ สว่น 

Jadeite ซึ�งหายากกว่ามีหลายสี โดยสีที�มีราคาสงูก็คือเขียวแก่ใส แตไ่มว่า่จะเป็นหยกประเภทใดก็ตาม 

ปัจจบุนัมีราคาสงูมาก ขนาดเหยียบ 100 เทา่เมื�อเทียบกบัเมื�อ 10 ปีก่อน 

 เมื�อพดูถึงหยกแล้วก็จําเป็นต้องกลา่วถึงมรกต (Emerald) ซึ�งเข้าใจวา่เป็นคําจากภาษา

สนัสกฤต “Marakata” มรกตเป็นแก้วที�มาจากธาต ุberyl ที�มีสีเขียวจากสารโครเมียม (ยิ�งมีมากก็ยิ�ง

เขียวมาก) มนัมีความแข็งประมาณ 7.5-8 Mohs มกัมีตําหนิอยูข้่างในเป็นธรรมดา จนมรกตเม็ดที�เขียว

ใสมีราคาสงูมาก 

 มรกตก็อยูข่องมนัดี ๆ จนถึงปี 1960 อตุสาหกรรมจิวเวอร์รี�ในสหรัฐอเมริกาเปลี�ยนคําจํากดั

ความของ emerald โดยให้รวมเอาหินแก้ว beryl ที�มีสีเขียวจากสาร vanadium เข้าไปด้วย ซึ�งหินแก้ว
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อยา่งหลงันี �มีปริมาณมากโดยมาจากโคลมัเบีย  ผู้คนจงึเรียกมรกตอย่างหลงันี �วา่ Colombian Emerald 

(มรกตโคลมัเบีย) 

 มรกตก็มีการ “ตกแตง่” เชน่เดียวกนั น้อยสดุก็คือใช้นํ �ามนั cedar หรืออื�น ๆ ขดัมรกตให้ดเูงา

งาม วิธีที�หนกักวา่ก็คือมรกตเทียม โดยเอาแก้ว Beryl ใสไมมี่สีมา “ย้อม” สีเขียว วิธีการมีหลายวิธีและ

ก้าวหน้ามาก เขาทํากนัมาตั �งแตท่ศวรรษ 1960 แล้ว 

 หยก Jadeite และมรกตมีลกัษณะสีเขียวคล้ายกนั แตมี่โครงสร้างทางเคมีแตกตา่งกนั การ

พิสจูน์จงึทําได้ง่าย โดยเฉพาะอยา่งยิ�งมรกตก้อนใหญ่นั �นหายากกวา่หยก Jadeite มากนกั แตอ่ยา่งไร

ก็ดีหยกทกุชนิดและมรกตสามารถ “ตกแตง่” ได้ทั �งสิ �น สาเหตก็ุมาจากราคาของแท้ที�สงูขึ �นทกุวนั 

 ใครคิดจะสะสมความมั�งคั�งไว้ในหยกและมรกต พงึพิจารณาให้ดี  
 

เครื#องเคียงอาหารสมอง 
   ดอกไม้ประจําประเทศอาเซียนนั �นนา่สนใจ  บรูไนดารุสซาลาม ใช้ “ดอกซิมเปอร์” เป็น

สญัลกัษณ์ เราหาดรููปดอกซิมเปอร์ได้ในธนบตัรฉบบัละ 1 ดอลลา่ร์ของบรูไน กมัพชูาใช้ดอกไม้ที�เราคุ้น

กนัดีคือ “ดอกลําดวน”  สว่น “ดอกกล้วยไม้ราตรี” ที�บานได้นานถึง 2-6 เดือนคือดอกไม้ประจําชาติ

อินโดนีเซีย สําหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถือเอา “ดอกกลั�นทมหรือลีลาวดี” ประเทศ

มาเลเซียใช้ดอกไม้ชื�อ “บหุงารายา” หรือชบามาเลย์ สําหรับพมา่ใช้ “ดอกประดู”่ เป็นสญัลกัษณ์  

  ฟิลิปปินส์ ประเทศที�มีวฒันธรรมและศาสนาคอ่นข้างตา่งไปจากเอเชีย ใช้ดอกไม้กลีบบาง  

“พดุแก้ว” แทนความบริสทุธิpเรียบง่าย  “สว่นสิงคโปร์ใช้ “แวนด้า มิสโจเคียม” ดอกกล้วยไม้ลกูผสมสี

มว่งออ่น รูปลกัษณ์สวยงาม ลําต้นสามารถสงูได้เทา่คน 

  สาธารณรัฐสงัคมนิยมเวียดนามใช้ “ดอกบวั” เป็นดอกไม้ประจําชาติ  สําหรับบ้านเรา                     

“ดอกราชพฤกษ์” หรือที�รู้จกักนัในชื�อดอกคนู ซึ�งมีสีเหลือง  

  สําหรับสญัลกัษณ์ประจํา “ประชาคมอาเซียน” คือ สิบรวงข้าวสีเหลืองมดัรวมกนัเป็นหนึ�งฟ่อน              

ซึ�งแสดงถึงมิตรภาพแหง่ความเป็นนํ �าหนึ�งใจเดียวกนัของทั �ง 10 ประเทศสมาชิก     

⊙.............................................................⊙ 
 

นํ &าจิ &มอาหารสมอง        
 History is past politics, and politics present history. 

 ประวตัิศาสตร์คือการเมืองในอดีต การเมืองคือประวตัิศาสตร์ในปัจจบุนั   
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